UCHWAŁA NR XVI/215/21
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 18 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 870) uchwala się, co następuje:
§ 1. Negatywnie rozpatruje się petycję - list otwarty z dnia 5 stycznia 2021 r. oraz uzupełnienie do petycji –
listu otwartego z dnia 16 stycznia 2021 r. wzywającą Radę Gminy Bobrowice do podjęcia uchwały popierającej
petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” z przyczyn zawartych
w uzasadnieniu, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Bobrowice do zawiadomienia podmiotu wnoszącego
petycję o sposobie jej rozstrzygnięcia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Łukasz Kamerduła
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Uzasadnienie
W dniu 5.01.2021 r. do Rady Gminy Bobrowice wpłynął list otwarty oraz „uzupełnienie do petycji – listu
otwartego” z dnia 16.01.2021 r. wzywającą Radę Gminy Bobrowice do podjęcia uchwały popierającej
petycję „Alarm! STOP zabójczemu GMO - Stop niebezpiecznej SZCZEPIONCE!
Przewodniczący RG przekazała list otwarty oraz „uzupełnienie do petycji – listu otwartego” do Komisji
Skarg, wniosków i petycji celem rozpatrzenia. Rozpatrzeniem petycji Komisja zajmowała się na
posiedzeniu w dniu 19.02.2021 r.
Petycja oraz uzupełnienie do petycji zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Bobrowice w zakładce
PETYCJE.
Po zapoznaniu się z treścią listu otwartego - petycji Komisja wnosi do Rady Gminy o negatywne
rozpatrzenie uznając tym samym, iż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej mając na względzie troskę o zdrowie
swoich obywateli jest zobowiązany do uzyskania gwarancji ze strony producentów szczepionek o braku
niepożądanych skutków szczepionki na COVID – 19.
Niniejsza uchwała wraz z jej uzasadnieniem stanowią zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji
w rozumieniu art.13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 870). Sposób
załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
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